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1. Organização pedagógica 
 

1.1. Critérios para a constituição de grupos e turmas 

Os critérios definidos para a constituição de grupos e turmas obedecem ao estipulado no 

Despacho Normativo n.º 10-A/2018, de 19 de junho, alterado pelo Despacho Normativo 

n.º16/2019, de 4 de junho, em articulação com o Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, alterado 

pela Lei n.º 116/2018, de 13 de setembro, com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, bem como 

com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória. 

 

1.1.1. Nos jardins de infância com mais de uma sala e após o cumprimento dos critérios 

estabelecidos nos normativos legais, e dada a continuidade do grupo, distribuem-se as 

crianças procurando garantir o equilíbrio numérico entre a idade e o género. 

1.1.2. Para a constituição das turmas do 1.º ano do 1.º ciclo serão salvaguardados os seguintes 

pressupostos: 

a) as crianças com medidas seletivas e/ou adicionais serão integradas em turmas com o 

maior número possível de colegas provenientes do mesmo JI; 

b) as crianças oriundas do mesmo JI ficarão com pelo menos um colega na respetiva 

turma, prevendo-se que não será possível a colocação de todas as crianças na mesma 

turma; 

c) as crianças que perfaçam seis anos entre 16 de setembro e 31 dezembro serão 

integradas, de modo equitativo, nas diferentes turmas; 

d) as crianças serão distribuídas pelas turmas de forma a garantir o equilíbrio numérico 

entre géneros. 

1.1.3. Sempre que possível, e quando vantajoso para os alunos, será respeitada a continuidade 

pedagógica. 

1.1.4. Serão, sempre que possível, respeitadas as indicações dos conselhos de turma e 

professores titulares de turma. 

1.1.5. As turmas terão a redução de alunos prevista na lei para cada ciclo de ensino sempre que 

integrem, no máximo, dois alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, cujos relatórios 

técnicos pedagógicos identifiquem essa redução como uma medida necessária ao acesso à 

aprendizagem e inclusão do(s) aluno(s) em causa. 

 

1.2. Promoção do sucesso educativo  

A educação inclusiva afirma-se como a meta a alcançar pelos diferentes sistemas educativos. A 

aplicação do estipulado no Despacho Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, e no Decreto-Lei n.º 

54/2018, de 6 de julho, alterado pela Lei n.º 116/2018 de 13 de setembro, terá em conta a 

especificidade dos alunos do agrupamento, de modo a criar as condições para que, de forma 

apoiada e sustentada, todos atinjam o sucesso educativo. Neste âmbito, o conjunto de medidas 
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abaixo indicado visa a superação de dificuldades e o desenvolvimento de elevadas capacidades 

de aprendizagem, munindo os alunos de ferramentas indispensáveis para o exercício de uma 

cidadania plena ativa e criativa.  

 

1.2.1. Coadjuvação 

A medida de coadjuvação em sala de aula deverá assentar numa lógica de trabalho 

colaborativo entre os docentes envolvidos e será adotada sempre que entendida como 

necessária, em todos os níveis de ensino e em qualquer disciplina. 

No que ao 1.º ciclo diz respeito, esta medida poderá ser adotada, se necessária, em qualquer 

área das Expressões Artísticas e Educação Física, priorizando-se, no entanto, a disciplina 

de Português no 1.º e 2.º anos de escolaridade.  

Na educação pré-escolar e no 1.º ciclo, o apoio educativo será desenvolvido 

preferencialmente em coadjuvação. 

 

1.2.2. Apoio tutorial específico 

Apoio prestado aos alunos do 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e do ensino secundário que 

ao longo do seu percurso escolar acumulem duas ou mais retenções, ou que não tenham 

transitado no ano letivo de 2019/2020 nos moldes previstos no artigo 12.º do Despacho 

Normativo n.º 10-B/2018, de 6 de julho, conjugado com o capítulo V, ponto 7 das Orientações 

para a Organização do Ano Letivo 2020/21. 

 

1.2.3. Apoio individualizado 

Apoio individualizado prestado aos alunos com medidas seletivas e/ou adicionais, cujos 

relatórios técnico pedagógicos identifiquem essa medida como necessária ao acesso à 

aprendizagem e inclusão, sendo ministrado nos moldes aí definidos. 

 

1.2.4. Apoio ao estudo  

Apoio previsto na matriz curricular do 2.º ciclo que será lecionado por docentes de Português 

e de Matemática, com uma distribuição de 50 minutos para cada (horas da componente de 

escola).  

 

 

1.3. Organização dos percursos formativos  

No âmbito da autonomia curricular conferida pelo Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho, conjugado 

com a portaria n.º 181/2019, de 11 de junho, nomeadamente no que à gestão (flexibilidade) das 

matrizes curriculares-base diz respeito, o agrupamento optou pelas respostas curriculares e 

pedagógicas a seguir apresentadas. 
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1.3.1. Complemento à educação artística 

Esta componente será oferecida no 5.º e 6.º anos na área da Expressão Musical, em parceria 

com a biblioteca/EBCV. 

Esta componente, obrigatória no 3.º ciclo, será oferecida no 7.º ano com ET e OCA, com a 

turma dividida em duas. Nos anos letivos seguintes será aplicada a seguinte junção: 

- no 8.º ano vigorará a componente de OCA mais OT e no 9.º ano ET mais OT. 

Nos 8.ºs e 9.ºs anos respeita-se a continuidade da opção antecipadamente escolhida no 7.º 

ano de escolaridade em 2019/2020. 

 

1.3.2. No 1.º Ciclo, a Oferta Complementar será desenvolvida nas áreas de Educação Ambiental, 

Educação Literária e Cidadania e Desenvolvimento, a funcionar integrada num programa 

interdisciplinar.  

1.3.3. A Oferta Complementar no 5.º ano não é oferecida. No 6.º ano, a oferta complementar será 

oferecida em Educação Ambiental, lecionada com recurso a par pedagógico. Nos 7.º, 8.º 

e 9.º anos - 50 min para Português e 50 min para Matemática, a lecionar pelo professor 

titular de turma (preferencialmente com coadjuvante), com o objetivo principal de 

preparação para provas finais. 

1.3.4. Sempre que possível, serão respeitadas as opções da língua e das disciplinas de 

oferta/opção de escola, nomeadamente nos 7º, 10º e 12º anos. 

1.3.5. Na componente de formação geral do 10º ano dos cursos científico-humanísticos, serão 

oferecidas como opção as Línguas estrangeiras I, II e III (Inglês, Espanhol, Francês, 

Alemão).  

1.3.6. Na componente de formação específica do 10º ano dos cursos científico-humanísticos, 

serão oferecidas as seguintes opções: 

a) 10.º CT – Formação Específica: Físico-Química A, Biologia e Geologia e Geometria 

Descritiva; 

b) 10.º LH – Formação Específica: Literatura Portuguesa, Geografia A, MACS e Língua 

Estrangeira II ou III (Espanhol, Alemão e Francês); 

c) 10.º AV – Formação Específica: Desenho A (trianual), Geometria Descritiva, 

Matemática B, e História e Cultura das Artes; 

d) 10.º SE – Formação Específica: História B, Geografia A e Economia A . 

1.3.7. Nos cursos científico-humanísticos, a adoção de um percurso formativo próprio, através da 

permuta de disciplinas, é feita, tal como previsto na lei, mediante requerimento do 

encarregado de educação ou do aluno quando maior de idade, à diretora do agrupamento, 

que lhe garantirá toda a informação relevante, designadamente as condições de conclusão 

e de prosseguimento de estudos. Cada situação será objeto de avaliação, tendo em conta 

o estipulado no artigo 16º da portaria 226-A/2018, de 7 de agosto, conjugado com os 

recursos do agrupamento. 
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1.3.8. Na componente de formação específica do 12º ano, serão oferecidas como possibilidades 

de opção as disciplinas anuais de Biologia, Física, Química, Geologia, Psicologia B, 

Aplicações Informáticas B, Língua Estrangeira, Direito, Economia C, Geografia C ou outra, 

desde que reúnam o número suficiente de inscrições. 

1.3.9. Nos cursos profissionais, a Componente de Cidadania e Desenvolvimento será 

desenvolvida na disciplina de Área de Integração dando, igualmente, continuidade ao 

cumprimento da estratégia de educação aprovada para a mesma. 

1.3.10. Nos cursos científico-humanísticos a componente de Cidadania e Desenvolvimento será 

lecionada em regime de transversalidade a todas as disciplinas, sendo a sua coordenação 

da responsabilidade do/a DT.  

1.3.11. A componente de Cidadania e Desenvolvimento, de natureza transversal, constituir-se-á 

como elemento aglutinador do projeto de flexibilização a implementar no 1.ºciclo.  

1.3.12. Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

a) A oferta das Atividades de Enriquecimento Curricular será articulada com a entidade 

promotora (Câmara Municipal de Évora), pretendendo-se que, sempre que possível, 

sejam desenvolvidas no horário pós-letivo ao final do dia, de acordo com o estipulado 

na alínea g) do ANEXO I e com o ponto 1 do art.º 11 do Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 

de julho, o horário para as AEC só poderá ocorrer após o término da atividade letiva. 

b) As AEC a desenvolver no próximo ano letivo, dependendo dos candidatos que se 

apresentem ao concurso da entidade promotora, poderão ser Atividade Física e 

Desportiva, Música, Dança, Expressão Dramática, Yoga e Jogos Matemáticos. 

 

1.4. Organização dos horários  

A duração das aulas e respetivos horários foram definidos em consonância com o estipulado 

nos Art.º 13.º e 14.º do Despacho Normativo n.º 10- B/2018, de 6 de julho, conjugado com a 

autonomia curricular conferida pelo Decreto-Lei 55/2018, de 6 de julho, e pela portaria nº 

181/2019, de 11 de junho, nomeadamente no que diz respeito à flexibilidade curricular. 

 

1.4.1. Pré-escolar 

a) Os horários serão organizados de acordo com tempos letivos de 60 minutos. 

b) As atividades da componente letiva decorrem das 9h às 15h e 30min. 

 

1.4.2. 1.º Ciclo 

a) Os horários serão organizados em tempos letivos de 60 minutos. 

b) As atividades são organizadas em dois horários que decorrem entre as 8h30 e as 

17h48, conforme Grelha II – horário normal I e II. 

c) Os intervalos decorrem desfasados, no horário da manhã será entre as 10h30 e as 

10h54 e das 11h00 às 11h24, no horário da tarde será das 14h24 às 15h18 e das 

15h24 às 15h48. 
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d) Para os anos abrangidos pelo Decreto-Lei n.º 55/2018 de 8 de julho e pela Portaria 

n.º 181/2019, de 11 de junho (1.º, 2.º e 3.º anos de escolaridade), a carga horária 

será: Português – 7h (1.º e 2.º anos) – 6h (3.º ano), Matemática – 7h, Estudo do 

Meio – 3h, Educação Artística – 3h, Educação Física – 1h, Apoio ao Estudo – 1h, 

Oferta Complementar- 1h, Tempo de intervalo – 2h. No 3.º ano mais 2h de inglês. 

e) Para o ano abrangido pelo Decreto-Lei n.º 139/2012 de 5 de julho, alterado pelo 

Decreto-Lei n.º 176/2014, de 12 de dezembro (4.º ano de escolaridade), a carga 

horária será: Português – 7h, Matemática – 7h, Estudo do Meio – 3h, Expressões 

Artísticas e Físico-Motoras – 3h, Apoio ao Estudo – 2h, Oferta Complementar 1h, 

Inglês – 2h. Tempo de intervalo – 2h. 

 

1.4.3. 2.º e 3.º ciclos do ensino básico e ensino secundário 

a) As atividades letivas dos alunos decorrerão entre as 8h25 e as 18h00 na ESAG; na 

EBCV entre as 8h15 e as 18h00. 

b) Intervalos na ESAG: o 1.º, 5.º e 9.º intervalos serão de 5min, o do meio da manhã será 

de 15min e os restantes de 10min;  

Intervalos na EBCV: 10 min em cada intervalo. 

O tempo mínimo entre dois turnos (manhã e tarde) é de 60min, sendo o máximo de 

135min – Art.º 13.º, c). 

c) As aulas de Educação Física só poderão ser lecionadas 1h após o estipulado para o 

período de almoço. 

d) Será feita uma distribuição semanal dos tempos das diferentes disciplinas, 

preferencialmente em dias alternados e, sempre que possível e adequado, em dois 

tempos de lecionação correspondentes a 100 minutos, separados por um intervalo. 

e) O horário dos alunos do 2.º ciclo deverá assegurar a concentração máxima no turno 

da manhã. No 3.º ciclo, preferencialmente, no turno da tarde. As aulas deverão ser 

preferencialmente lecionadas em blocos de 100m.  

f) Poderá haver alterações pontuais dos horários dos alunos para efeitos de substituição 

das aulas por ausências de docentes, em articulação com o ponto 5 deste documento 

– Art.º 13.º f).  

g) Sempre que houver desdobramento de disciplinas, as aulas devem ocorrer no mesmo 

dia para os 2 turnos – Art.º 14.º nas disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química 

(3º ciclo) o desdobramento acontece nos 50 minutos semanais.  No próximo ano letivo, 

devido ao estado de pandemia, não haverá lugar a desdobramento nestas disciplinas. 

h) Nas disciplinas de Biologia e Geologia e Física e Química A (ensino secundário) o 

desdobramento acontece em três tempos semanais, preferencialmente da parte da 

manhã – Art.º 14.   

i) Será acautelada a equidade possível na distribuição de níveis pelos professores.  

   



7 

 

1.5 Atividades necessárias à ocupação dos alunos por ausência de docentes 

1.5.1 Ausência prevista de docentes 

✓ Na Educação Pré-escolar, em jardins de infância com mais de uma sala, as crianças 

ficam com a assistente operacional de sala, cumprindo um horário de sete horas, das 

8/9h às 13h e das 14h às 17/18h. Na hora de almoço as crianças ficam com as 

assistentes operacionais. Em jardins de infância de lugar único, as crianças que não 

beneficiam de prolongamento ficam em casa após terem sido avisadas com 

antecedência. As que beneficiam de prolongamento ficam com a auxiliar e a 

animadora, fazendo estas funcionárias o horário seguido com serviço de almoço. O 

horário será das 9h às 15h. 

✓ No 1.º Ciclo, os alunos preferencialmente deverão ir para casa, só em caso de 

completa indisponibilidade dos pais ficarão na escola e serão distribuídos pelas outras 

turmas da escola. Em situações de falta por mais de dois dias consecutivos, procurar-

se-á dar resposta à substituição recorrendo a um professor com funções de apoio 

educativo. 

✓ Devem ser privilegiadas as permutas entre professores da mesma turma/disciplinas. 

Excecionalmente e sempre autorizadas pela direção, poderá haver reposições de 

aulas (com exceção dos cursos profissionais e CEF sujeitos a regulamentação 

própria). 

1.5.2 Ausência imprevista de docentes 

a) Nos tempos letivos desocupados dos alunos por ausência imprevista de professores, 

serão desenvolvidas atividades de natureza lúdica, desportiva cultural ou científica 

conforme ponto 3 do artigo 13.º, do Despacho Normativo n.º n.º10-B/2018, de 06 de 

julho (OTA1).  

b) Estas atividades decorrerão na Sala de Convívio/Polivalente, e/ou espaços exteriores 

(onde os alunos possam ter acesso à Internet e desenvolver atividades lúdicas).  

c) Nos Jardins-de-infância e Escolas Básicas do 1.º Ciclo de lugar único, os encarregados 

de educação são informados para não deixarem os seus educandos ficar no 

estabelecimento. Caso alguma criança/aluno permaneça no estabelecimento, fica ao 

cuidado da auxiliar até que o encarregado de educação a possa ir buscar.  

d) Na Educação Pré-escolar, em jardins-de-infância com mais de uma sala, as crianças 

ficam ao cuidado de duas assistentes operacionais, cumprindo o horário normal. Na 

coincidência da ausência da educadora e da assistente operacional da sala, as 

crianças serão distribuídas pelas restantes salas. 

e) No 1.º Ciclo, os alunos serão distribuídos pelas outras turmas da escola, em caso de 

total indisponibilidade dos pais/encarregados de educação. 

 

 
1 Ocupação temporária de alunos  
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1.6. Acompanhamento disciplinar dos alunos 

Os projetos de acompanhamento disciplinar implementados no agrupamento, adequados à 

realidade específica dos alunos, surgem enquadrados no espírito da Lei n.º 51/2012, de 5 de 

setembro, e visam fomentar valores da dignidade da pessoa humana e do exercício responsável 

da liberdade individual, num contexto de sucesso escolar e educativo de elevada qualidade. 

1.6.1. Projeto + Disciplina é implementado na ESAG e na EBCV, de acordo com regimento 

específico, e conta com a colaboração dos diretores de turma, do SPO, do EPIS e do 

GAPE.  

1.6.2. Projeto “Agir para Prevenir” é implementado na EBCV, de acordo com regimento 

específico, e é desenvolvido por uma Equipa Multidisciplinar de respostas integradas e 

diferenciadas direcionadas para a promoção da integração escolar e da gestão 

comportamental. Tem como objetivos reduzir os comportamentos disruptivos e, 

consequentemente, os níveis de indisciplina, bem como desenvolver competências 

pessoais e sociais com vista ao sucesso educativo. 

 

1.7 Organização e funcionamento das atividades letivas e formativas 

A proposta para este ano letivo foi elaborada conforme “Orientações para a Organização do ano 

letivo 2020/2021” e “Orientações da DGS”. 

Neste pressuposto apresentamos os seguintes cenários: 

• Pré-escolar – Grelha I: organização e funcionamento do pré-escolar; 

• 1.º Ciclo – Grelha II: organização e funcionamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico;  

• 2.º Ciclo – Grelha III: 3 cenários – Regime Presencial (A), Misto (B) e Não Presencial (C); 

• 3.º Ciclo – Grelha IV: 3 cenários – Regime Presencial (A), Misto (B) e Não Presencial (C); 

• Secundário – Grelha V: 3 cenários: Regime Presencial (A), Misto (B) e Não Presencial 

(C). 

 

Preferencialmente a prioridade será sempre o regime presencial. 

Atribuímos no regime presencial uma sala a cada turma com desfasamento nas entradas e saídas 

dos alunos, bem como das refeições. 

 

Grelha I – Organização e funcionamento do pré-escolar 

Tendo em conta a especificidade de cada Estabelecimento de Educação pretende-se garantir em 

simultâneo, a segurança das crianças, dos profissionais e das famílias, não esquecendo ir ao 

encontro das suas necessidades. 

Os estabelecimentos de educação pré-escolar irão funcionar privilegiando-se sempre as 

atividades presenciais. 
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PLANIFICAÇÃO EM REGIME PRESENCIAL 

Organização do espaço 

1. Nas salas de educação pré-escolar da zona urbana e semiurbana e sempre que os 

estabelecimentos disponham de espaços alternativos e existam recursos docentes, podem 

os grupos ser subdivididos. 

2. As crianças serão entregues, à entrada do JI, a um assistente operacional que as conduzirá 

às respetivas salas de atividades. Caso seja necessário manter as regras atuais, as 

crianças e os adultos devem trocar o calçado à entrada do estabelecimento. 

3. Serão definidos circuitos de circulação interna, permitindo uma melhor orientação espacial 

de crianças e adultos nomeadamente circuitos de entrada de saída e de acesso às salas 

(sempre que possível). 

4. As crianças e o pessoal docente e não docente irão organizar-se nas respetivas salas de 

atividades, de forma a evitar o contacto entre pessoas de grupos diferentes. 

5. Em todos os estabelecimentos de ensino, os pátios exteriores serão de uso rotativo entre 

os grupos. Em dias de chuva, as crianças permanecem nas salas de atividades. 

6. Serão privilegiadas, sempre que possível, as atividades que decorram no exterior (pátios, 

jardins), em regime rotativo dos grupos. 

7. Será maximizado o distanciamento físico entre as crianças quando estão em mesas, sem 

comprometer o normal funcionamento pedagógico. 

8. Garantir-se-á a existência de material individual necessário para cada atividade, as salas 

terão os acessórios essenciais à prática das atividades pedagógicas, reforçando a limpeza 

e desinfeção dos que lá permanecem. 

9. Desencontrar-se-ão os grupos de alunos nos corredores e à hora de almoço. 

10. Os encarregados de educação não podem deixar as crianças levar de casa brinquedos ou 

outros objetos não necessários. 

11. As idas à casa de banho serão individualizadas. 

12. Sempre que possível, não comprometendo a segurança das crianças (portas com barreira 

de segurança e janelas que não estejam ao alcance), as janelas e/ou portas das salas 

serão mantidas abertas, de modo a permitir uma melhor circulação do ar. 

13. Serão assegurados os apoios presenciais mobilizados para as crianças acompanhadas 

pelos técnicos e/ou docentes da Intervenção Precoce, em estreita articulação com a 

EMAEI, em articulação com o educador e com as equipas locais no âmbito do Sistema 

Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI). 

Organização dos horários e funcionamento 

As escolas podem, quando necessário e com salvaguarda dos limites legalmente estabelecidos, 

alargar o seu horário de funcionamento de forma a conciliar o desenvolvimento das atividades 

letivas e formativas com as orientações das autoridades de saúde. 
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Podem organizar os seus próprios espaços, sempre que possível, através da atribuição de uma 

única sala ou espaço por turma. 

As crianças devem permanecer no estabelecimento de educação por período estritamente 

necessário.  

Na organização da rotina diária, deve haver desfasamento dos momentos de permanência dos 

diferentes grupos de crianças no recreio, utilizando, sempre que possível, espaços diferenciados. 

Os equipamentos serão higienizados após a utilização de cada grupo.  

No âmbito das Atividades de Animação e Apoio às Famílias (AAAF), devem ser seguidas as 

diretrizes da CME, tendo sempre em atenção as orientações das autoridades de saúde. 

Situações de exceção serão avaliados caso a caso. 

O horário de funcionamento dos jardins de infância com mais de uma sala deverá ter sempre em 

conta o desfasamento de entradas, intervalos, horas de almoço e saídas. 

 

Prática pedagógica  

1. Dada a especificidade de cada contexto, os jardins de infância devem proporcionar uma 

flexibilidade e adequação na organização das rotinas, dos espaços, dos materiais e das atividades.  

2. Pese embora as regras de distanciamento físico, importa não perder de vista a importância das 

aprendizagens e do desenvolvimento das crianças e a garantia do seu direito de brincar. 

3. Devem ser dadas a conhecer às crianças as novas regras de convivência social, levando-as a 

compreender a importância das novas formas de interação entre pares e com os adultos. É 

importante prestar atenção às suas dúvidas e angústias, tranquilizando-as e ajudando-as a 

compreender a importância do cumprimento destas novas regras, para a segurança e bem-estar 

de todos.  

4. Deve privilegiar-se a utilização das tecnologias de modo diversificado com diferentes funções, 

como recolha de informação, registo, comunicação, etc., com recurso à projeção, por exemplo, de 

visitas virtuais a museus, parques, palácios, audição de concertos de música, visualização de 

peças de teatro e documentários sobre assuntos que lhes interessem. 

5. Devem privilegiar-se atividades que recorram a materiais mais facilmente higienizáveis, 

evitando aqueles que, pelas suas características, apresentam maior risco de contaminação. 

Assegurar que os objetos partilhados entre crianças são devidamente desinfetados entre 

utilizações.  

7. Se uma criança se encontrar atestadamente em grupo de risco, deve ser assegurado o apoio 

individualizado, envolvendo a EMAEI no acompanhamento da criança em estreita articulação com 

o educador e a família.  
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8. Deve privilegiar-se o contacto com as famílias à entrada da instituição, mantendo o 

distanciamento físico recomendado, possibilitando que a articulação possa ser veiculada ou 

complementada, via telefone ou por meios digitais, para que haja articulação e continuidade entre 

o Jardim de Infância e a família.  

 

Refeições  

Durante o período de refeições, devem ser respeitadas as seguintes medidas de distanciamento 

e higiene: 

1. A deslocação para a sala de refeições, deve ser desfasada para evitar o cruzamento de 

crianças, ou, quando tal não for possível, será de considerar fazer as refeições na sala de 

atividades. 

2. Antes e depois das refeições, as crianças devem lavar as mãos acompanhadas, para que 

o façam de forma correta;  

3. Os lugares devem ser marcados, de forma a assegurar o máximo de distanciamento físico 

possível entre crianças; 

4.  Não devem ser partilhados quaisquer equipamentos ou alimentos; 

5.  Nas salas de refeições, todos os funcionários devem utilizar máscara, enquanto 

acompanham as crianças. 

 

Gestão do pessoal docente 

Para o próximo ano letivo, em caso de subdivisão dos grupos, e se houver espaço alternativo no 

jardim de infância, far-se-á o seu acompanhamento pelas educadoras ao abrigo do ponto 2, do 

artigo 79º, formando-se grupos com menor número de crianças. 

 

 

Gestão do pessoal não docente necessário ao funcionamento dos jardins de infância 

Caso haja a ocupação de outro espaço livre na escola, há necessidade de mais assistentes 

operacionais. Esta situação só deve ser viável no JI de Canaviais e, neste caso, o jardim de 

infância necessitará de mais um assistente operacional. 

Deveria existir uma bolsa de recursos de assistentes operacionais que permitisse substituições 

atempadas em situação de falta. 

 

PLANIFICAÇÃO EM REGIME NÃO PRESENCIAL 
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Na impossibilidade de atividade presencial, a componente letiva deve ser ministrada em aulas 

síncronas e assíncronas, de acordo com o descrito: 

 

▪ As sessões síncronas deverão realizar-se diariamente, de acordo com as áreas de 

conteúdo das Orientações Curriculares da Educação Pré Escolar (OCEPE):  

⎯ Área da formação pessoal e social - 5h 

⎯ Área de expressão e comunicação - 15h 

Domínio da educação física; 

Domínio da educação artística; 

Domínio da linguagem oral e abordagem à escrita; 

Domínio da matemática. 

⎯ Área do conhecimento do mundo. 5h 

 

A educadora deverá planificar as sessões quinzenalmente, abrangendo todas as áreas. 

Devem ocorrer duas sessões síncronas com todo o grupo (à segunda-feira e à sexta-feira) para 

planificação do trabalho, no início da semana, e avaliação, no final da semana, em horário 

previamente estabelecido. 

O grupo deve ser subdividido em pequenos grupos, de 5/6 crianças, em horário previamente 

estabelecido, no mínimo de 30 minutos. No mesmo dia ocorrem sessões para todos os grupos. 

As sessões deverão ser mais práticas do que teóricas. 

A educadora deverá previamente solicitar, através do Google Classroom, os materiais adequados 

a cada sessão. 

(Exemplos: para fazer massa de cores, precisa de ter água, farinha, óleo alimentar/detergente e 

corante, se possível.) 

 

• Nas sessões assíncronas (Google Classroom): 

A educadora deve sensibilizar os encarregados de educação (via reunião ZOOM) não só para a 

importância das atividades propostas aos alunos, como também para a relevância do feedback; 

devem propor-se trabalhos que abranjam todas as áreas de conteúdo da educação pré-escolar, 

de forma diversificada; 

o número de atividades enviadas deve ser adequado, diariamente, ao tempo supostamente 

razoável e disponível das crianças e dos pais; 

nestas sessões, a educadora continuará a ser a referência pedagógica do grupo/turma, tendo 

como objetivo contribuir para o desenvolvimento das competências das crianças, junto dos pais. 
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Grelha II: Organização e funcionamento do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

 

Ensino Presencial  

Esta organização tem como objetivo principal a redução do número de alunos nos espaços 

exteriores, corredores e à hora de almoço. 

De acordo com as orientações emanadas da reunião do Sr. Secretário de Estado com as Direções 

dos Agrupamentos, todas as turmas irão funcionar em horário normal. 

Atendendo a que as crianças devem permanecer o mínimo de tempo nos estabelecimentos 

escolares, as AEC funcionarão apenas no horário após o término das atividades letivas, apelando-

se aos encarregados de educação que só permaneçam na escola as crianças cujas famílias 

impreterivelmente necessitam deste apoio. Contudo, para assegurar esse apoio, é necessário que 

as AEC decorram até às 17h30, perfazendo 1h/1h30 diárias por turma (ver caixa de horário). 

 

Pátios – funcionamento nos horários de intervalo e interrupção para almoço 

• Os horários dos intervalos são desfasados, permitido a redução do número de alunos no 

mesmo espaço em 50%. 

• Em todos os estabelecimentos de ensino, os pátios exteriores serão divididos e atribuídos 

espaços diferenciados a cada turma. Os alunos têm de ser informados de qual o espaço 

que lhe pertence e que não podem invadir o espaço das outras turmas. Em dias de chuva, 

os alunos não saem das salas de aula, com exceção do uso do espaço da biblioteca, de 

acordo com calendário definido para o efeito. 

 

Refeições 

O horário de entrada e saída da escola tem de ser cumprido, assim como todas as regras de 

distanciamento e higiene das mãos. 

Os alunos que não almoçam na escola só podem entrar ao toque de entrada e dirigem-se de 

imediato para as salas de aula. 

Para os alunos que almoçam na escola:  

• Os horários de almoço são desfasados, permitindo a redução do número de alunos no 

mesmo espaço, em 50%. Esta situação aplica-se a todos os estabelecimentos de ensino 

com mais de uma turma.  

• Os alunos são organizados por grupo turma, as mesas organizadas em fila, uma fila para 

cada turma. As turmas não se misturam.  

 

Horários 

O horário de funcionamento das atividades letivas irá decorrer em dois horários letivos distintos, 

permitindo o desfasamento de entradas, intervalos, horas de almoço e saídas. 

 

Horário Normal I 



14 

 

 

início 08:30 09:30 10:30 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:18 16:18 

termo 09:30 10:30 10:54 11:54 12:54 13:54 14:54 15:18 16:18 17:18 

 

Horário Normal II 

 

início 09:00 10:00 11:00 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:48 16:48 

termo 10:00 11:00 11:24 12:24 13:24 14:24 15:24 15:48 16:48 17:48 

 

Sombreado verde: tempos de intervalo/hora do almoço 

Sombreado azul: tempos que poderão ser ocupados pelas AEC. 5h semanais para os 3.º anos e 

3h semanais para os 4.º anos, de acordo com o Decreto-Lei n.º 139/2012, de 5 de julho, conjugado 

com o Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho. 

 

 

Distribuição de turmas pelos Horários 

 Horário I Horário II 

Escola Básica de Canaviais 2 turmas de 2.º ano 

2 turmas de 4.º ano 

2 turmas de 1.º ano 

2 turmas de 3.º ano 

Escola Básica do Bairro do Frei Aleixo 1 turma de 2.º ano 

1 turma de 4.º ano 

1 turma de 1.º ano 

1 turma de 3.º ano 

Escola Básica Galopim de Carvalho 2 turmas de 2.º ano 

3 turmas de 4.º ano 

2 turmas de 1.º ano 

3 turmas de 3.º ano 

 

As Escolas Básicas de Azaruja, Graça do Divor e de Nossa Senhora de Machede irão funcionar 

no horário II. 
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Pessoal não docente necessário ao funcionamento presencial dos estabelecimentos de 

ensino do 1.º Ciclo 

 

  

  
N.º de A.O. (ME) 

N.º A.O. na Cozinha 

(CME) 

Apoio a refeições 

(CME) 

Estabelecimento 

de ensino 
existe 

necessário 

reforço 
existe 

necessário 

reforço 
existe 

necessário 

reforço 

EBAZ 1 + 4h 2 0 0 0 

EBGD 0 1 + 4h 0 0 1 0 

EBNSM 0 4h 1* 0 1* 0 

EBCA 4 1 4 0 1** 1 

EBFA 2 1 0 0 1 1 

EBGC 6 1 4 0 0 1 
* Contrato Interadministrativo celebrado entre a Câmara Municipal de Évora e a Junta de Freguesia de Nª 
Sr.ª de Machede 
** Contrato de trabalho a termo resolutivo certo – medida Emprego Apoiado em Mercado 
 

 

 

Ensino a distância  

 

Em situação de impossibilidade de ensino presencial, a componente letiva do 1.º Ciclo será 

ministrada 50% em aulas síncronas e 50% em aulas assíncronas, de acordo com o quadro abaixo. 

 

Componentes do currículo 

Número de horas 

síncronas semanais 

Número de horas 

assíncronas semanais 

1.º/2.º anos 3.º/4.º anos 1.º/2.º anos 3.º/4.º anos 

Português 
4 3 3 3 

Matemática 
4 4 3 3 

Estudo do Meio 
2 2 1 1 

Educação Artística 
2 2 1 1 

Educação Física 
1 1 0 0 

Apoio ao Estudo* 
-- -- 1 

1 
Oferta Complementar 

-- -- 1 

Inglês 
-- 1 -- 1 

TOTAL 13h 13h 10 10h 

 

* O Apoio ao Estudo insere o Projeto EducArte 
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Grelha III: Regime presencial (A) - 2.º ciclo, ano letivo 2020-2021 
 
 

 

 
5.º ano 6.º ano 

 Tempos letivos Tempos letivos 

Português 5 5 

Inglês 2 3 

História e Geografia de Portugal 3 2 

Cidadania e Desenvolvimento (i) 0,5 0,5 

Matemática 5 5 

Ciências Naturais 2 2 

Educação Visual 2 2 

Educação Tecnológica 2 2 

Educação Musical 2 2 

TIC(i) 0,5 0,5 

Educação Física 3 3 

Educação Moral e Religiosa 1 1 

Oferta Complementar (ii) 0 1 

Apoio ao estudo 2 2 

Complemento à Educação Artística 1 0 

                      
                        (i) Lecionada em regime semestral com desdobramento de turma. 
                        (ii) Lecionada em coadjuvação.   
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Grelha III: Regime misto (B) – 2.º ciclo, ano letivo 2020-2021 
 
 

 5.º ano  6.º ano 

 Curricular Presencial Síncrono Curricular Presencial Síncrono 

Português 5 3 2 3 3 2 

Inglês 2 2 0 3 2 1 

História e Geografia de Portugal 3 2 1 2 1 1 

Cidadania e Desenvolvimento (i) 0,5 1 0 0,5 1 0 

Matemática 5 3 2 5 3 2 

Ciências Naturais 2 1 1 2 1 1 

Educação Visual 2 1 1 2 1 1 

Educação Tecnológica 2 1 1 2 1 1 

Educação Musical 2 1 1 2 1 1 

TIC(i) 0,5 1 0 0,5 1 0 

Educação Física 3 2 1 3 2 1 

Educação Moral e Religiosa 1 1 0 1 1 0 

Oferta Complementar (ii) 0 0 0 1 1 0 

Apoio ao estudo 2 1 1 2 1 1 

Complemento à Educação 
Artística 

1 1 0 0 0 0 

                      
         (i) Lecionada em regime semestral com desdobramento de turma. 
         (ii) Lecionada em coadjuvação. 
 
 
 

Grelha III: Regime não presencial (C) - 2.º ciclo, ano letivo 2020-2021 

 

 5.º ano  6.º ano 

 Curricular Síncrono Assíncrono Curricular Assíncrono Síncrono 

Português 5 3 2 3 3 2 

Inglês 2 2 0 3 2 1 

História e Geografia de Portugal 3 2 1 2 1 1 

Cidadania e Desenvolvimento (i) 0,5 1 0 0,5 1 0 

Matemática 5 3 2 5 3 2 

Ciências Naturais 2 1 1 2 1 1 

Educação Visual 2 1 1 2 1 1 

Educação Tecnológica 2 1 1 2 1 1 

Educação Musical 2 1 1 2 1 1 

TIC(i) 0,5 1 0 0,5 1 0 

Educação Física 3 2 1 3 2 1 

Educação Moral e Religiosa 1 1 0 1 1 0 

Oferta Complementar (ii) 0 0 0 1 1 0 

Apoio ao estudo 2 1 1 2 1 1 

Complemento à Educação 
Artística 

1 1 0 0 0 0 

 
       (i) Lecionada em regime semestral com desdobramento de turma. 
       (ii) Lecionada em coadjuvação. 
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Grelha IV: Regime presencial (A) – 3.º ciclo, ano letivo 2020-2021 

 
7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 
Tempos letivos Tempos letivos Tempos letivos 

Português 4 4 4 

Inglês 2,5 2 3 

Língua Estrangeira II 2,5 3 2 

História 2,5 2 2 

Geografia 2,5 2 2 

Cidadania e Desenvolvimento (i) 0,5 0,5 0,5 

Matemática 4 4 4 

Ciências Naturais 2,5 3 3 

Físico-Química 2,5 3 3 

Educação Visual 2 2 2 

Complemento à Educação Artística (iii) 1 1 1 

TIC (i) 0,5 0,5 0,5 

Educação Física 3 3 3 

Educação Moral e Religiosa 1 1 1 

Oferta Complementar (ii) 2 2 2 

 
(i) Semestralmente, com meia turma em cada disciplina 
(ii) Lecionada Português e Matemática em 50min cada 

(ii) Lecionada em desdobramento 

(iii)  

Grelha IV:  Regime misto (B) – 3.º ciclo, ano letivo 2020-2021 

 
7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 Curricular Presencial Síncrono Curricular Presencial Síncrono Curricular Presencial Síncrono 

Português 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Inglês 2,5 1,5 1 2 1 1 3 2 1 

Língua Estrangeira II 2,5 1,5 1 3 2 1 2 1 1 

História 2,5 1,5 1 2 1 1 2 1 1 

Geografia 2,5 1,5 1 2 1 1 2 1 1 

Cidadania e Desenvolvimento (i) 0,5 1 0 0,5 1 0 0,5 1 0 

Matemática 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Ciências Naturais 2,5 1,5 1 3 2 1 3 2 1 

Físico-Química 2,5 1,5 1 3 2 1 3 2 1 

Educação Visual 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Complemento à Educação Artística 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

TIC (i) 0,5 1 1 0,5 1 0 0,5 1 0 

Educação Física 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Educação Moral e Religiosa 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Oferta Complementar (ii) 2 1 1 2 1 1 2 1 1 
 

(i) Semestralmente, com meia turma em cada disciplina. 
(ii) Lecionada Português e Matemática em 50min cada. 
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Grelha IV: Regime não presencial (C) – 3.º ciclo, ano letivo 2020-2021 

 

 
7.º ano 8.º ano 9.º ano 

 Curricular Presencial Síncrono Curricular Presencial Síncrono Curricular Presencial Síncrono 

Português 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Inglês 2,5 1,5 1 2 1 1 3 2 1 

Língua Estrangeira II 2,5 1,5 1 3 2 1 2 1 1 

História 2,5 1,5 1 2 1 1 2 1 1 

Geografia 2,5 1,5 1 2 1 1 2 1 1 

Cidadania e Desenvolvimento (i) 0,5 1 0 0,5 1 0 0,5 1 0 

Matemática 4 2 2 4 2 2 4 2 2 

Ciências Naturais 2,5 1,5 1 3 2 1 3 2 1 

Físico-Química 2,5 1,5 1 3 2 1 3 2 1 

Educação Visual 2 1 1 2 1 1 2 1 1 

Complemento à Educação Artística 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

TIC (i) 0,5 1 1 0,5 1 0 0,5 1 0 

Educação Física 3 2 1 3 2 1 3 2 1 

Educação Moral e Religiosa 1 1 0 1 1 0 1 1 0 

Oferta Complementar (ii) 2 2 0 2 2 0 2 2 0 

 
(i) Semestralmente, com meia turma em cada disciplina. 

   (ii) Lecionada Português e Matemática em 50min cada. 
 
 

 

Grelha IV- Secundário 

As grelhas de trabalho para o ensino secundário seguem noutro ficheiro denominado 

“Carga Curricular 2020-2021 - Ensino Secundário” 

 

 

 

 

 


